
               

 

 

 

 

 

 
 

 
 
01. Com relação às novas regras de acentuação ortográfica, 

analise a afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F)  
( ) a palavra “prevêntivas” passa a ter acento circunflexo  
( ) a palavra “indesejável” mantém o acento agudo  
( ) a palavra “caráter” mantém o acento agudo 
( ) a palavra “negócios” perde o acento agudo  
 
a) F-V-V-F   b) V-F-V-F   c) F-F-F-V   d) V-V-V-F 
 
02. Assinale abaixo a alternativa cujas palavras são acentuadas 

pela mesma regra de “abóbora”, “bobó” e “míssil”, 
respectivamente.  
a) música/cipó/terrível            c) necrotério/ebó/pênsil.  
b) cérebro/mó/difícil.               d) titânico/pó/fácil. 
 
03. A alternativa que apresenta apenas palavras paroxítonas é: 

a)Tulipa; crisântemo, erudito 
b) Aliás; sóis, cônsul 
c) Quiromancia; transido; tulipa 
d) Amêndoa, mágico; náusea 
e) Míope, alaúde; ímã 
 
04.Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas. Gostaria de saber ________ ele 
sempre me liga no momento ______ estou ocupada!  

a) porque – que                 c) porque – no qual 
b) por que – que                d) por que – em que 
 
05.A questão que apresenta erro quanto ao indicativo de crase 

é: 
a)Descobri a localização da loja à qual você se referiu 
b) Gostava de comer arroz à grega 
c) Vestiu-se à esportiva 
d) À ninguém mais direi palavras doces 
e) A bolsa que comprei para usar na praia é igual à da sua irmã. 
 
06. Em “E quando estendeu a mão àquela que tanto amara”, há 

uma ocorrência de crase sobre a qual faz-se o seguinte 
comentário corretamente:  
a) Trata-se de um caso facultativo em função do pronome 
demonstrativo.  
b) Não deveria ocorrer em função da falta da preposição “a” 
explícita.  
c) O acento grave deveria ser deslocado para o “a” que precede 
o termo “mão”.  
d) Ocorre devido à regência do verbo estender e sua relação 
com o termo regido. 
 
07. No último……da orquestra sinfónica, houve…………entre os 

convidados, apesar 
de ser uma festa……. 
a)   conserto – flagrantes descriminações – beneficente 
b)   concerto – fragrantes discriminações – beneficiente 
c)   conserto – flagrantes descriminações – beneficiente 
 
d)   concerto – fragrantes discriminações – beneficente 
e)   concerto – flagrantes discriminações – beneficente 
 

08. Leia as palavras e assinale a alternativa em que apresenta 

uma paronímia.  
a) cumprimento e comprimento.  
b) descer para baixo.  
c) livro e biblioteca.  
d)Nenhuma das alternativas. 
 
09. Qual o processo de formação da palavra “esburacar” 

a) Derivação Sufixal 
b) Derivação Regressiva 
c) Derivação Prefixal 
d) Derivação Parassintética 
e) Derivação Imprópria 
 
10. A partir do vocábulo “aberto”, formou-se “entreaberto”, pelo 

seguinte processo de formação:  
a) sufixação                    c) aglutinação  
b) justaposição               d) prefixação 
 
11. De acordo com os gramáticos, na Língua Portuguesa foram 

concebidas dez classes de palavras ou classes gramaticais em 
que as seis primeiras classes são variáveis, ou seja, flexionam-
se em gênero, número, etc; e as quatro outras são invariáveis e 
podem ser identificadas respectivamente, como:  
a) Substantivo, artigo definido, adjetivo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição.  
b) Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo de 
ligação, advérbio, preposição, conjunção e interjeição.  
c) Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção e interjeição.  
d)Nenhuma das alternativas. 
 
Texto para questões 12, 13 e 14 
A ANDORINHA E OS PÁSSAROS  
 
Nos primeiros dias da estação de caça, a andorinha sentiu o 
perigo que rondava seus irmãos. Convocou então os pássaros 
para uma assembleia e aconselhou-os a arrancar dos carvalhos 
as parasitas viscosas. E acrescentou: - Se vocês não 
conseguirem fazer isso, vão até os homens e peçam-lhes para 
não recorrer ao visco para nos pegar. Os pássaros apenas riram, 
achando que a andorinha não estava bem do juízo. Ela, por seu 
lado, foi até os homens e pediu-lhes clemência para todos. Eles 
a acolheram por vê-la tão inteligente e deram-lhe abrigo. A 
andorinha encontrou refúgio e proteção entre eles. Já os outros 
pássaros foram pegos e serviram de alimento para os homens. 
Moral da fábula: Quem sabe prever os perigos consegue se 
safar melhor. 

 Fonte:(Esopo. Fábulas de Esopo. Porto Alegre. L&PM.1997. p. 182.) IN: 
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. 7.ed. reform. São 

Paulo: Saraiva, 2013 

 
12. A expressão “para” foi empregada com sentido de finalidade 

no contexto da fábula em:  
a) “para uma assembleia”.    d) “para todos”.  
b) “para não recorrer”.          e) “para nos pegar”.  
c) “para os homens”.  
 
13.  “Eles a acolheram por vê-la tão inteligente”. O valor 

semântico do termo destacado indica  
a) inclusão. b) modo.   c) tempo.   d) lugar.   e) intensidade. 
  
14. “Os pássaros apenas riram”. A palavra destacada indica 

ideia de  
a) inclusão.        c) explicação     e) afirmação. 
b) retificação..    d) oposição.  
15. Leia a afirmativa abaixo, retirada do texto, e assinale a 
resposta correta: 
 
 “Nos países desenvolvidos medidas preventivas e de 
Segurança de caráter individual ou coletivo, são aplicadas e 
praticadas pela maioria de seus cidadãos, ao passo que nos 
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países em desenvolvimento ainda são largamente inexistentes 
ou ignoradas.”  

 
a) O trecho apresenta erro de colocação de plural em “cidadão”.  
b) O trecho apresenta erro de pontuação em “(...) cidadãos, ao 
passo (...)”.  
c) A palavra “países” não deve ser acentuada neste caso.  
d) O trecho apresenta erro de pontuação em “(...) individual ou 
coletivo, são aplicadas (...)”. 
 
16. O plural de fogãozinho e cidadão é: 

a)  fogãozinhos e cidadãos. 
b)  fogãosinhos e cidadãos. 
c) fogõezinhos e cidadãos. 
d)  fogõezinhos e cidadões. 
e)  fogõesinhos e cidadões. 
 
17. Apenas em uma das opções abaixo o substantivo se flexiona 
no plural da mesma forma que a palavra destacada em: “Haverá 
telas e BOTÕES do Ultimo Computador [...]”.Aponte-a. 

a) bênção.  b) órfão.   c) cristão.  d) cidadão.  e) melão. 
 
18. No trecho “os jovens estão mais ágeis que seus pais”, temos: 

a) um superlativo relativo de superioridade; 
b) um comparativo de superioridade; 
c) um superlativo absoluto; 
d) um comparativo de igualdade. 
e) um superlativo analítico de ágil. 
 
19. Assinale a alternativa em que todos os adjetivos têm uma só 

forma para os dois gêneros: 
a) andaluz, hindu, comum; 
b) europeu, cortês, feliz; 
c) fofo, incolor, cru; 
d) superior, agrícola, namorador; 
e) exemplar, fácil, simples. 
 
20. Complete as frases abaixo com o presente do subjuntivo dos 

verbos indicados entre parênteses: 
a) Como os preços baixaram, é necessário que nós ________ o 
orçamentos (refaz); 
b) É importante que nossa tentativa _______ o esforço (valer); 
c) Convém que ele ______ um novo acordo (propor); 
d) Para que não nomeemos é necessário que nós _________ o 
que elas pensam (saber); 
e) Espero que todos os responsáveis _________ a culpa 
(assumir). 
 
a) refaçamos - valha - proponha - saibamos - assumam; 
b) refazemos - valha - proponham - sabemos - assumam; 
c) refaçamos - valham - proponha - soubemos - assumem; 
d) refazemos - valha - proponha - saibamos - assumam; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


